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૧ વિવિધ શબ્દ કોશ તથા શબ્દાિલિઓ 
૨ યજુીસી નેટ-જીસેટ  
૩ મનોવિજ્ઞાન 
૪ સસં્કૃત સાહિત્ય  
૫ ભાષા સાહિત્ય/હિન્દી/ગજુરાતી  
૬ નાટયશાસ્ત્ર/સગંીત/હિલ્મ    
૭ ઈવતિાસ અને સસં્કૃવત  
૮ સમાજશાસ્ત્ર 
૯ રાજ્યશાસ્ત્ર 
૧૦ તત્િજ્ઞાન 
૧૧ ભગૂોળ 
૧૨ કાયદાશાસ્ત્ર  
૧૩ વશક્ષણ 
૧૪ અથથશાસ્ત્ર  
૧૫ િાલણજ્ય 
૧૬ પત્રકારત્િ   
૧૭ આયિેુદ 
૧૮ ગિૃવિજ્ઞાન 
૧૯ ખગોળશાસ્ત્ર 
૨૦ રસાયણવિજ્ઞાન    
૨૧ ભૌવતક વિજ્ઞાન  
૨૨ ગલણત શાસ્ત્ર  
૨૩ આંકડા શાસ્ત્ર  
૨૪ િનસ્પવત શાસ્ત્ર  
૨૫ પ્રાણી શાસ્ત્ર    
૨૬ જીિવિજ્ઞાન  
૨૭ માઈક્રોબાયોિોજી   
૨૮ ઈજનેરી   
૨૯ કમ્પ્યટુર વિજ્ઞાન 
૩૦ અંગે્રજી વિભાગ  
૩૧ કૃવષ વિજ્ઞાન 
૩૨ “યોગ અને આરોગ્ય” ગ્રથં શે્રણી  

 



 
 

વિવિધ શબ્દ કોશ તથા શબ્દાિલિઓ 
 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. પાહરભાવષક કોશ/રસાયણ વિજ્ઞાન 
ડો. એમ.એન.દેસાઈ તથા અન્ય    

પ્રથમ  ૧૯૭૫ ૮૦૦.૦૦ 

૨. અમરકોશ અન,ુ સ્િ. શ્રી કે.કા.શાસ્ત્રી   દ્વિતીય  ૧૯૭૫ ૧૦૦.૦૦ 

૩. પાહરભાવષક કોશ- કાનનૂ- ૧ & ૨ 
પ્રા.બી.એમ.ગાધંી  

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૦૧-૭ 

૨૦૧૭ ૪૦૦.૦૦ 

૪. િેખન માગથદવશિની યવુનિસીટી 
ગ્રથંવનમાથણ બોડથ  

ત્રીજી ૧૯૯૮ ૧૩.૦૦ 
 

૫.  પાહરભાવષક કોશ/ભૌવતકશાસ્ત્ર 
પ્રા. સરેુશ.ર.શાિ અને અન્ય    

પ્રથમ ૧૯૯૯ ૧૪૦.૦૦ 

૬. િસ્તપ્રતોનુ ંસરંક્ષણ 
પ્રો. નરેશ.આર.શાિ 

પ્રથમ  ૨૦૦૦ ૩૭.૦૦ 

૭.  વત્રભાષી પ્રાિૈવધક પાહરભાવષક 
શબ્દસગં્રિ પ્રા. િીરોઝ શા.કિિાચિાિા  

પ્રા. વનરંજન ર.દિે 

દ્વિતીય ૨૦૦૧ ૨૦૦.૦૦ 

૮. પાહરભાવષક કોશ- તત્િજ્ઞાન ૧ & ૨  
પ્રો. સી.િી.રાિળ  

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૮૩-૧ 

૨૦૧૭ ૪૦૦.૦૦ 

૯. ગજુરાતી ભાષાનો અંત્યક્ષરીકોશ  
શ્રી કે.કા.શાસ્ત્રી  

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૮૪૬૮-૨૦૬-૨ 

૨૦૧૮ ૧૬૦.૦૦ 

૧૦. પાહરભાવષક કોશ/િનસ્પવત અને 
પયાથિરણ ડો. િરીશકુમાર  

પ્રથમ  ૨૦૦૧ ૧૮૦.૦૦ 

૧૧. તાવંત્રક  પાહરભાવષક િઘકુોશ 
ડૉ.બી. આર.સેજૂ તથા અન્ય 

પાચંમી ૨૦૦૧ ૨૨.૦૦ 

૧૨. પાહરભાવષક કોશ/ખગોળવિજ્ઞાન 
પ્રો. એસ.આર.શાિ  

પ્રથમ  ૨૦૦૨ ૧૦૦.૦૦ 

૧૩. અંગે્રજી-અંગે્રજી-ગજુરાતી કોશ 
શ્રી ઉપેન્ર ભટ્ટ  

પ્રથમ  ૨૦૦૪ ૨૮૦.૦૦ 

૧૪. વિનયન શબ્દકોશ 
સ્િ. નરિહર.કે.ભટ્ટ તથા અન્ય 

દ્વિતીય ૨૦૦૫ ૩૩૫.૦૦ 

૧૫. િનસ્પવતશાસ્ત્ર  
ડૉ. ડી.સી.ભટ્ટ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૦૦-૮ 

૨૦૧૫ ૨૪૦.૦૦ 

૧૬. દેશી શબ્દસગં્રિ 
પ.ં બેચરદાસ જીિરાજ દોશી 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૩૫-૦ 

૨૦૧૫ ૩૨૦.૦૦ 
 
 



 
 

 

યજુીસી નેટ-જીસેટ 
 

૧૭. પાહરભાવષક કોશ ભગૂોળ 
પ્રો. એન.જી. દીલક્ષત 

ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૯૨-૫  ૧૦૦.૦૦ 

૧૮. પાહરભાવષક કોશ/સમાજશાસ્ત્ર 
ડૉ. વિદ્યતુ જોષી 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૪૬-૬ 

૨૦૧૬ ૧૦૦.૦૦ 

૧૯. પાહરભાવષક કોશ/અથથશાસ્ત્ર 
િે. રમેશ બી. શાિ 

તતૃીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૪૫-૧ 

 ૨૪૦.૦૦ 

૨૦. પાહરભાવષક કોશ/પ્રાણીશાસ્ત્ર 
સ.ંિાય.એમ.દિાિ તથા અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૧૨-૩ 

૨૦૧૮ ૨૪૦.૦૦ 

૨૧. બિૃદ ગજુરાતી કોશ/ભાગ-૧ 
શ્રી કે.કા.શાસ્ત્રી 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૫૧-૦ 

૨૦૧૬ ૬૦૦.૦૦ 

૨૨. 
 

બિૃદ ગજુરાતી કોશ/ભાગ-૨ 
શ્રી કે.કા.શાસ્ત્રી 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૫૨-૭ 

૨૦૧૬ ૬૦૦.૦૦ 

૨૩. ગજુરાતી- અંગે્રજી કોશ 
પાડુંરંગ ગણેશ દેશપાડેં 

તતૃીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૭૯-૪ 

૨૦૧૬ ૪૦૦.૦૦ 

૨૪. પાહરભાવષક કોશ- શૈિવિજ્ઞાન 
અન:ુ- ડૉ. હકશોર પડંયા તથા અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧૭૪૬-૮૨-૧-૧ 

૨૦૧૯ ૨૦૦.૦૦ 
 

૨૫. ગ્રથંાિય- માહિતી વિજ્ઞાન અને માહિતી 
ટેકનોિોજી શબ્દ કોશ 

(અંગે્રજી-હિન્દી-ગજુરાતી) 
િેખક:- ડૉ.વનિારીકાબેન ઉદાણી 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૨૧-૫ 

૨૦૧૯ ૪૮૦.૦૦ 

૨૬. પાહરભાવષક કોશ- પ્રાણીશાસ્ત્ર 
ડૉ. િાય.એમ.દિાિ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૧૨-૩ 

૨૦૧૯ ૨૪૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. યજુીસી નેટ-જીસેટ સમાજશાસ્ત્ર 
સ.ં ડૉ િતેિ ઠક્કર તથા અન્ય 

પ્રથમ  
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૯૧૦૭૯૭-૦૭-૭ 

૨૦૧૦ ૧૫૦.૦૦ 

૨. યજુીસી નેટ-જીસેટ અંગે્રજી 
પ્રો. લિજેશ ભટ્ટ તથા અન્ય 

પ્રથમ   
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૯૧૦૭૯૭-૦૭-૧ 

૨૦૧૦ ૩૭૫.૦૦ 

૩. યજુીસી નેટ-ઈવતિાસ 
પ્રો. જનક ગઢિી 

પ્રથમ  
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૯૧૦૭૯૭-૦૮-૪ 

૨૦૧૦ ૨૦૦.૦૦ 

૪. યજુીસી નેટ-જીસેટ 
પ્રા.ડૉ માધિી ઉપાધ્યાય તથા અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૨૪-૬ 

૨૦૧૧ ૩૦૦.૦૦ 
 

૫.  યજુીસી નેટ-જીસેટ  કાયદાશાસ્ત્ર 
ડૉ. મયરુી પડંયા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૦૮-૬ 

૨૦૧૧ ૩૦૦.૦૦ 



 
 

 

મનોવિજ્ઞાન 
 

 

૬. યજુીસી નેટ-જીસેટ હિન્દી 
ડૉ. ગોિધથન બજંારા 

પ્રથમ  
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૪૦-૬ 

૨૦૧૨ ૧૭૫.૦૦ 

૭.  યજુીસી નેટ-જીસેટ રસાયણ વિજ્ઞાન 
ડૉ. ડેનીસ કારીયા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૩૯-૦ 

૨૦૧૨ ૩૫૦.૦૦ 

૮. ગ્રથંાિય અને માહિતી વિજ્ઞાન 
ડૉ. વનિાહરકા ઉદાણી 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૮૯-૩ 

૨૦૧૭ ૨૮૦.૦૦ 

૯. યજુીસી નેટ-જીસેટ વશક્ષણ 
ડૉ. અજીતવસિંિ રાણા તથા અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૪૧-૩ 

૨૦૧૩ ૧૦૦.૦૦ 

૧૦. યજુીસી નેટ-જીસેટ રાજ્યશાસ્ત્ર 
પ્રા. પલ્કેશ િી. ચૌધરી 

પ્રથમ  
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૫૮-૯ 

૨૦૧૬ ૨૪૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. પ્રગત પ્રાયોલગક મનોવિજ્ઞાન: સૈદ્ાવંતક 
એન.એસ.પાઠક  

ત્રીજી ૧૯૯૧ ૪૯.૦૦ 

૨. મનોવિશ્િેષણ શાસ્ત્ર  
ડૉ. એમ.એમ.વત્રિેદી 

દ્વિતીય ૧૯૯૮ ૭૨.૦૦ 

૩. મનોવિજ્ઞાન અને અસરકારક િતથન  
પ્રો. કે.એન. શાિ 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૮૫.૦૦ 

૪.  સામાજજકવિજ્ઞાન માટે પહરમાણાત્મક 
પદ્વતઓ ડૉ. આર.એિ.વશયાણી 

ડૉ. એચ.આર.પડંયા 
ડૉ. એસ. સી. પારેખ  

પ્રથમ  ૨૦૦૧ ૨૬૦.૦૦ 

૫. િાસ્યનુ ંમનોવિજ્ઞાન 
પ્રો. રમીિાબેન  દેસાઈ  

પ્રથમ  ૨૦૦૭ ૭૮.૦૦ 

૬. સામાજજક મનોવિજ્ઞાન 
ડૉ. િસમખુિાિ પટેિ  

પ્રથમ ૨૦૧૧ ૧૨૫.૦૦ 

૭. અસાધારણ મનોવિજ્ઞાન 
ડૉ. મિતિાિ પટેિ  

છઠ્ઠી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૩૩-૮ 

૨૦૧૨ ૧૭૫.૦૦ 

૮. બાિ મનોવિજ્ઞાનમા ંડોહકયુ ં 
ડૉ. શ્રીમતી િવષિદા આર પહંડત 

ત્રીજી  
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૭૪-૧ 

૨૦૧૩ ૪૦.૦૦ 
 

૯. ઔધોલગક મનોવિજ્ઞાન 
ડૉ. બી.એ. પરીખ  

ચોથી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૭૯-૬ 

૨૦૧૩ ૧૫૦.૦૦ 



 
 

 

સસં્કૃત સાકિત્ય 
 

૧૦. મનોવિજ્ઞાનીક માપન 
ડૉ. કૃષ્ણકાતં ગોપાળજી દેસાઈ  

પાચંમી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૬૨-૮ 

૨૦૧૩ ૧૭૫.૦૦ 

૧૧. પરામનોવિજ્ઞાન 
િેખક: પ્રા. િી.િી. અકોિકર 

અન.ુ ડૉ. લચિંતામણી ત્રયબંક ભોપટકર  

બીજી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૮૫-૧ 

૨૦૧૪ ૧૫૦.૦૦ 

૧૨. પ્રગત સામાન્ય મનોવિજ્ઞાન (નિી) 
ડૉ. ભાનપુ્રસાદ પરીખ 

ચોથી  
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૯૨૯૭૭-૨૬-૩ 

૨૦૧૪ ૨૩૦.૦૦ 

૧૩. વ્યક્તતત્િના વસદ્ાતંો 
ડૉ. કુસમુબેન ભટ્ટ   

ત્રીજી ૨૦૧૪ ૨૨૫.૦૦ 

૧૪. મનોવિજ્ઞાન સપં્રદાયો અને વસદ્ાતંો 
ડૉ. બી. એ. પરીખ 

પાચંમી 
ISBN:- ૯૭૮-૮૧-૯૨૯૭૭૨-૭-૦ 

૨૦૧૪ ૨૫૦.૦૦ 

૧૫. લચહકત્સા મનોવિજ્ઞાન-૧ 
ડૉ. કુસમુબેન કે. ભટ્ટ 

ચોથી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૩૩-૬ 

૨૦૧૫ ૨૪૦.૦૦ 

૧૬. લચહકત્સા મનોવિજ્ઞાન-૨ 
ડૉ. કુસમુબેન કે. ભટ્ટ 

ચોથી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૩૪-૩ 

૨૦૧૫ ૩૦૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. પાહરભાષેન્દુ શેખર 
ડૉ ભગિતી પ્રસાદ પડંયા 

પ્રથમ  ૧૯૮૪ ૩૮.૦૦ 

૨. િહ્મસતૂ્ર ભાષ્યોનુ ંતિુનાત્મક અધ્યયન- 
ડૉ. કોહકિા િરીિાિ શાિ 

પ્રથમ ૧૯૯૨ ૩૨.૦૦ 

૩. સાખં્યતત્િ કૌમદુી 
િેખક:- િાચસ્પવત વમશ્ર 
અન.ુ ડૉ. િસતં પરીખ 

પ્રથમ  ૧૯૯૫ ૪૮.૦૦ 

૪. પ્રાસ્તાવિક વિિાસ 
સ.ં ડૉ. મીતા જે. વ્યાસ તથા અન્ય 

પ્રથમ  
ISBN:- ૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૦૪-૮ 

૨૦૧૮ ૮૦.૦૦ 

૫. િેદ સકુ્તતસધુા 
ડૉ. િાસદેુિ વિષ્ણપુ્રસાદ પાઠક 

પ્રથમ  ૧૯૯૯ ૩૦.૦૦ 

૬. સૌંદયથ શાસ્ત્ર એક પહરચય 
ડૉ. બિચેરભાઈ આર. પટેિ 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૫૫.૦૦ 

૭. વશશપુાિિધમ 
પ્રા. નીતીન રતીિાિ દેસાઈ 

પ્રથમ  ૨૦૦૧ ૧૮૫.૦૦ 

૮. ભારતીય પાઠસમીક્ષા 
ડૉ. એસ.એમ.કતે્ર 

ત્રીજી ૨૦૦૯ ૫૦.૦૦ 



 
 

 
ભાર્ા સાકિત્ય/કિન્દી/ગજુરાતી 

 
 

૯. સસં્કૃત કાવ્યશાસ્ત્ર અને ભક્તત શાસ્ત્ર  
ડૉ. િમેરાજભાઈ આર. પટેિ 

પ્રથમ  ૨૦૧૧ ૭૫.૦૦ 

૧૦. હકરાતાજુનીયમ 
પ્રો. રશ્મીકાતં પી. મિતેા 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૭૨-૭ 

૨૦૧૩ ૧૦૦.૦૦ 

૧૧. આહદકાવ્ય રામાયણ 
પ્રા. ડૉ. ગીતાબા ચાિડા 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૬૫-૯ 

૨૦૧૩ ૪૦.૦૦ 

૧૨. િૈહદક સાહિત્ય અને સસં્કૃવત 
ડૉ. ગૌતમ પટેિ  

ચોથી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૯૧-૮ 

૨૦૧૪ ૨૦૦.૦૦ 

૧૩. શ્રીમદ ભગિતગીતા  
સ.ં ડૉ અિકા વત્રિેદી તથા અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૮૧-૯૨૯૭૭૨-૨-૫ 

૨૦૧૪ ૯૦.૦૦ 

૧૪. વિક્રમોિશીયમ 
પ્રો. અંજના મિતેા તથા અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૩-૮ 

૨૦૧૪ ૧૨૫.૦૦ 
 

૧૫. મેઘદૂતમ 
ડૉ. ગૌતમ પટેિ 

ત્રીજી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૯૫-૬ 

૨૦૧૪ ૪૦૦.૦૦ 
 

૧૬. નીવતશતતમ 
પ્રા. ડૉ. ગીતાબા ચાિડા 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૮-૩ 

૨૦૧૫ ૧૨૦.૦૦ 
 

૧૭. કલ્પશાસ્ત્ર અને સસં્કાર પહરચય 
ડૉ. ઉિી પી. દિે 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૫૬-૫ 

૨૦૧૬ ૪૦.૦૦ 
 

૧૮. પ્રવશષ્ટ સસં્કૃત સાહિત્ય નો ઈવતિાસ 
ડૉ. અમતૃ એમ ઉપાધ્યાય 

ત્રીજી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩- ૮૫૩૪૪-૫૪-૧ 

૨૦૧૬ ૨૦૦.૦૦ 
 

૧૯. પચંરાત્રમ 
સ.ં ડૉ. એ.આર. નાયક 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૮૧-૮૪૬૮-૨૦૫-૫ 

૨૦૧૮ ૮૦.૦૦ 

૨૦. મરુારાક્ષસ 
િેખક:- વિશાખાદત્ત 
અન:ુ- હદનેશ દેસાઈ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૧૬-૧ 

૨૦૧૮ ૧૬૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. ગજુરાતી પે્રમ કવિતા  
ડૉ. મણીિાિ િ. પટેિ  

પ્રથમ ૧૯૯૩ ૫૫.૦૦ 

૨. કલ્પન: વિભાિના અને વિવનયોગ- 
વનવતને િડગામા 

પ્રથમ  ૧૯૯૩ ૨૦.૦૦ 
 

૩.  ગજુરાતી ભાષા ના અંગસાધક પ્રત્યયો 
ડૉ. ઊવમિ ઘનશ્યામ દેસાઈ 

બીજી ૧૯૯૪ ૪૭.૦૦ 



 
 

૪. પાશ્ચાત્ય કાવ્યશાસ્ત્ર 
ડો. બિચેર ભાઈ પટેિ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૯૬-૧ 

૨૦૧૭ ૧૬૦.૦૦ 

૫. ગજુરાતના ભાષા સાહિત્ય પર 
આધવુનકીકરણ નો પ્રભાિ 

ડૉ. વિજય શાસ્ત્રી તથા અન્ય 

દ્વિતીય ૧૯૯૭ ૬૫.૦૦ 

૬. ભાષાના સામાજજક રાજકીય પહરમાણ  
િષાથ ભગત ગાગંિુી 

પ્રથમ ૧૯૯૯ ૨૭.૦૦ 

૭. બોિી વિજ્ઞાન અને ગજુરાત ની 
બોિીઓ 

િે:- ડૉ. યોગેન્ર વ્યાસ 

પાચંમી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૯૨-૩ 

૨૦૧૭ ૧૦૦.૦૦ 

૮. ગજુરાતી ના ગૌરિ ગ્રથંો 
િે:- ડૉ. બિચેરભાઈ પટેિ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૧૦-૯ 

૨૦૧૮ ૨૪૦.૦૦ 

૯. ભારતીય સાહિત્યશાસ્ત્ર ની વિચાર 
પરંપરાઓ 

ડૉ. તપસ્િી નાન્દી 

ચોથી ૨૦૦૦ ૧૩૫.૦૦ 

૧૦. ગજુરાતી દલિત સાહિત્ય; સ્િાધ્યાય 
અને સમીક્ષા 

મોિન પરમાર તથા અન્ય 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૮૫.૦૦ 

૧૧. િોકવિદ્યા વિજ્ઞાન 
ડૉ. િસ ુયાલજ્ઞક 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૭૫.૦૦ 

૧૨. આપણા ઓઠા 
ડૉ. અમતૃ પટેિ  

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૫૫.૦૦ 

૧૩. ભારતીય સાહિત્યમીમાસંા 
ડૉ. બિચેરભાઈ પટેિ 

દ્વિતીય 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૮૫-૫ 

૨૦૧૭ ૩૦૦.૦૦ 

૧૪. તિુનાત્મક સાહિત્ય: વસદ્ાતં અને 
વિવનયોગ 

ડૉ. પ્રસાદ િહ્મભટ્ટ 

ચોથી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૯૪-૭ 

 

૨૦૧૭ ૧૦૦.૦૦ 

૧૫. બોિી વિજ્ઞાન અને ગજુરાત ની 
બોિીઓ 

ડૉ. યોગેન્ર ધીરુભાઈ વ્યાસ 

ચોથી ૨૦૧૦ ૪૦.૦૦ 

૧૬. કવિતાની સમજ 
ડૉ. િમેતં દેસાઈ 

ત્રીજી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૧૫-૪ 

૨૦૧૧ ૭૦.૦૦ 

૧૭. રૂહઢપ્રયોગ: એક અધ્યયન  
ડૉ. રમણિાિ િણકર 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૦૩-૮ 

૨૦૧૧ ૧૫૦.૦૦ 

૧૮. આધવુનક હિન્દી કાવ્ય 
ડૉ દયાશકંર વત્રપાઠી  

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૭૭-૨ 

૨૦૧૩ ૩૫.૦૦ 



 
 

 

૧૯. આધવુનક હિન્દી કિાની 
ડૉ. ભરત એ પટેિ 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૭૬-૫ 

૨૦૧૩ ૪૦.૦૦ 

૨૦. વ્યતુ્પત્્ત વિચાર 
િેખક:- િહરિલ્િભ ભાયાણી 

દ્વિતીય 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૮૨-૪ 

૨૦૧૭ ૧૬૦.૦૦ 
 

૨૧. ગજુરાતી સાહિત્યનો 
ઈવતિાસ(અિાથચીન-આધવુનક) 
િે:- ડૉ. બિચેરભાઈ પટેિ 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૮૭-૯ 

૨૦૧૭ ૩૨૦.૦૦ 

૨૨. ગજુરાતી ભાષા ઉદગમ વિકાસ અને 
સ્િરૂપ 

ડૉ. કાક્ન્તિાિ બળદેિરામ વ્યાસ 

ચોથી 
ISBN:- ૯૭૮-૮૩-૮૧૨૬૫-૯૮-૭ 

૨૦૧૪ ૧૨૫.૦૦ 

૨૩. પ્રયોજનમિુક હિન્દી ભાગ ૧-૨ 
ડૉ, અજુ થન કે. તડિી તથા અન્ય 

પ્રથમ ૨૦૧૪ ૬૦.૦૦ 

૨૪. વ્યાકરણ- અથથ અને આકાર સ્િ. ડૉ. 
પ્રબોધ પહંડત 

ત્રીજી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૪૭-૩ 

૨૦૧૫ ૬૦.૦૦ 

૨૫. નિિકથા સ્િરૂપ 
ડૉ. પ્રવિણ દરજી 

ત્રીજી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૬-૯ 

૨૦૧૫ ૮૦.૦૦ 

૨૬. ગજુરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ 
(મધ્યયગુીન-અિાથચીન યગુ) 

 વપ. ડૉ બિચેરભાઈ પટેિ તથા અન્ય 

દ્વિતીય 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૩૦-૫ 

૨૦૧૫ ૧૬૦.૦૦ 

૨૭. ભાષા પહરચય અને ગજુરાતી ભાષાનુ ં
સ્િરૂપ- જયતં કોઠારી  

નિમી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૪૧-૧ 

૨૦૧૯ ૧૬૦.૦૦ 

૨૮. ગજુરાતી ભાષાનુ ંધ્િવન સ્િરૂપ પ્રબોધ 
બેચરદાસ પહંડત 

ત્રીજી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૩૭-૪ 

૨૦૧૫ ૧૨૦.૦૦ 

૨૯. વ્યાકરણ વિમશથ 
ડૉ. ઊવમિ ઘનશ્યામ દેસાઈ 

ત્રીજી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૪૪-૪ 

૨૦૧૬ ૨૦૦.૦૦ 

૩૦. ગજુરાતી ભાષાના અનરુણનો   
ડૉ. ઊવમિ ઘનશ્યામ દેસાઈ 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૬૮-૮ 

૨૦૧૬ ૩૦૦.૦૦ 

૩૧. પવશ્ચમનુ ંસાહિત્ય વિિેચન ભાગ-૧  
ડૉ. વશરીષ પચંાિ 

દ્વિતીય 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૭૭-૦ 

૨૦૧૬ ૧૨૦.૦૦ 

૩૨. પવશ્ચમનુ ંસાહિત્ય વિિેચન ભાગ-૨  
ડૉ. વશરીષ પચંાિ 

દ્વિતીય 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૭૮-૭ 

૨૦૧૬ ૧૬૦.૦૦ 

૩૩. ભાષાકીય પહરિતથન 
િેખક:- ડૉ ઊવમિ ઘનશ્યામ દેસાઈ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૨૦-૮ 

૨૦૧૯ ૨૮૦.૦૦ 

૩૪. ગજુરાતી સાહિત્યનો ઈવતિાસ 
(અિાથચીન-આધવુનક યગુ) 
િેખક:-બિચેરભાઈ પટેિ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૮૭-૯ 

૨૦૨૦ ૩૨૦.૦૦ 



 
 

 

 

નાટયશાસ્ત્ર/સગંીત/કિલ્મ 
 

 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. ભરતનાટયશાસ્ત્ર અલભનય  
ડૉ. મિશે ચપંકિાિ શાિ 

પ્રથમ ૧૯૯૪ ૬૦.૦૦ 

૨. ગજુરાતના સસં્કૃત નાટયકારો  
ડૉ. િાસદેુિ વિ. પાઠક 

પ્રથમ ૧૯૯૬ ૬૯.૦૦ 

૩. હિલ્મ કિા વિચાર  
શ્રી અલભજીત વ્યાસ 

પ્રથમ ૧૯૯૭ ૭૫.૦૦ 

૪. નાટયરંગ 
સ્િ. ચરંિદન મિતેા 

દ્વિતીય ૧૯૯૯ ૪૫.૦૦ 
 

૫. રંગતતં્ર 
પ્રો. યશિતં ડી કેિકર 

ત્રીજી ૨૦૦૦ ૧૨૦.૦૦ 

૬. અલભનય કળા 
પ્રા. જશિતં ઠાકર 

ત્રીજી ૨૦૦૦ ૬૦.૦૦ 
 

૭. નાટયવનમાથણ 
પ્રો. માકંડ ભટ્ટ 

દ્વિતીય ૨૦૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

૮. તબિાનો ઈવતિાસ 
ડો. ગૌરાગં ભાિસાર 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૭૫.૦૦ 

૯. હિલ્મ સર્જન પ્રહક્રયા  
ડૉ. અલભજીત વ્યાસ 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૬૫.૦૦ 

૧૦. રૂપરચનાિાદ 
ડૉ. નીતા ભગત 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૪૦.૦૦ 
 

૧૧. જૂની ગજુરાતી રંગભવૂમ 
હદનકર ભોજક 

પ્રથમ ૨૦૧૧ ૬૫.૦૦ 

૧૨. ટેિીવિઝન 
શ્રી િસમખુ બારાડી 

દ્વિતીય ૨૦૧૧ ૫૫.૦૦ 
 

૧૩. અલભનય પ્રવશક્ષણ  
િેખક:- પ્રો. જનક દિે 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૦૮-૬ 

૨૦૧૮ ૧૦૦.૦૦ 

૧૪. પાત્ર સર્જનની પ્રહક્રયા  
અન:ુ પ્રો. જનક દિે 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૦૯-૩ 

૨૦૧૮ ૧૪૦.૦૦ 

૧૫. શાસ્ત્રીય સગંીત મા ંસૌંદય 
અંજિી મિતેા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૦૬-૨ 

૨૦૧૧ ૩૦.૦૦ 



 
 

 

ઈવતિાસ અને સસં્કૃવત 
 

 

૧૬. હિલ્મ માધ્યમ અને વનમાથણ કિા- શ્રી 
િસમખુ બારાડી 

પ્રથમ ૨૦૧૪ ૭૫.૦૦ 

૧૭. ભરતમનુી વિરલચિંત ખડં-૧ 
અન:ુ- ડૉ. સધં્યા વિરવસિંિ પરેુચા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૧૯-૨ 

૨૦૧૮ ૫૦૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. ભારત નો પ્રણામી ધમથ  
ડૉ. મિશેચરં પડંયા 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૧૦૫.૦૦ 

૨.  પ્રાચીન કાળ મા ંસ્ત્રી- ટીના દોશી પ્રથમ ૨૦૦૨ ૮૦.૦૦ 

૩. દિતર િિીિટ, સચંાિન અને દિતર 
ભડંાર ની સિાયક સેિાઓ ડૉ. 
પકંજભાઈ ઠાકોરભાઈ દેસાઈ 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૭૭.૦૦ 

૪. સાસં્થાવનક ભારતના હકસાન આંદોિનો 
ડૉ. રોહિત પડંયા 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૮૮.૦૦ 

૫. ઈવતિાસનુ ંતત્િજ્ઞાન અને ઈવતિાસ 
િેખન અલભગમ ડૉ. રમણિાિ કે  

ધારૈયા 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૭૨-૫ 

૨૦૧૬ ૨૪૦.૦૦ 

૬. ભારતીય સસં્કારો 
ડૉ. ભારતી કીવતિકુમાર શેિત 

ત્રીજી ૨૦૧૪ ૬૦.૦૦ 

૭. હિન્દ છોડો ચળિળ 
ડૉ. જયકુમાર શકુિ 

ચોથી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૩૬-૭ 

૨૦૧૯ ૮૦.૦૦ 

૮. સમ્રાટ ચરંગુ્ ત 
િેખક:- પહંડત દીનદયાિ ઉપાધ્યાય 

અન.ુ શ્રી કદથમભાઈ બી દિે 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૯૨૯૭૭-૨૯-૪ 

૨૦૧૫ ૪૦.૦૦ 

૯. ભારતનો સાસં્કૃવતક ઈવતિાસ 
ડૉ. પ્રવિણચરં પરીખ 

સાતમી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૩૯-૦ 

૨૦૧૯ ૨૪૦.૦૦ 

૧૦. દેશી રાજ્યોનુ ંવિિીનીકરણ 
ડૉ.જયકુમાર શકુિ 

પાચંમી 
ISBN:- ૯૭૩-૯૩-૮૧૨૬૫-૧૨-૩ 

૨૦૧૯ ૮૦.૦૦ 

૧૧. ગજુરાતમા ં૧૯ મી સદીમા ંસામાજજક 
પહરિતથન  

ડૉ. નીરા.અ.દેસાઈ 

પાચંમી 
ISBN:- ૯૭૩-૯૩-૮૧૨૬૫-૪૩-૭ 

 

૨૦૧૮ ૧૬૦.૦૦ 

૧૨. રાષ્રનો સ્િાતતં્ર્યસગં્રામ અને ગજુરાત 
ડૉ. શાવંતિાિ મ. દેસાઈ 

છઠ્ઠી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૮૮-૮ 

૨૦૧૮ ૧૬૦.૦૦ 



 
 

૧૩. ગજુરાતનો સાસં્કૃવતક ઈવતિાસ 
સ્િ.નિીનચરં આનદંીિાિ આચાયથ 

છઠ્ઠી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૨-૧ 

૨૦૧૮ ૧૨૦.૦૦ 

૧૪. ભારતનો ઈવતિાસ (મરાઠાયગુ) 
૧૭૧૭ થી ૧૮૧૮ 
પ્રો. મનભુાઈ શાિ 

પાચંમી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૨૪-૪ 

૨૦૧૮ ૨૦૦.૦૦ 

૧૫. મધ્યયગુીન ભારતનો ઈવતિાસ 
શ્રી ઈશ્વરિાિ ઓઝા 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૦૭-૯ 

૨૦૧૮ ૧૬૦.૦૦ 

૧૬. ગુ્ તકાિીન ભારત 
સ્િ. પ્રા. આર. જી. મજમદુાર 

ત્રીજી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૨૭-૫ 

૨૦૧૫ ૨૪૦.૦૦ 

૧૭. મધ્યપિૂથના દેશોનો ઈવતિાસ 
૧૮૫૦ થી ૧૯૮૦ 
ડૉ. આર.કે.ધારૈયા 

ત્રીજી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૪-૫ 

૨૦૧૫ ૧૨૦.૦૦ 

૧૮. સૌરાષ્રની આંબેડકરી ચળિળનો 
ઈવતિાસ- ડૉ અવમત જ્યોવતકર 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૨૮-૨ 

૨૦૧૫ ૧૬૦.૦૦ 

૧૯. ભારતનુ ંગેઝેટીયર 
સ:ં- ડૉ. પી. એન.ચોપરા 

અન.ુ ડૉ. િહરપ્રસાદ શાસ્ત્રી તથા અન્ય 

ત્રીજી 
ISBN:- ૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૦૩-૧ 

૨૦૧૮ ૪૪૦.૦૦ 

૨૦. ભારતનો ઈવતિાસ (૧૮૧૮-૧૮૮૫) 
િેખક:-ડૉ. રમેશ્કાતં પરીખ 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૨૩-૯ 

૨૦૧૭ ૧૪૦.૦૦ 

૨૧. આધવુનક ભારત નો ઈવતિાસ ભાગ-૧-  
ડૉ. આર.કે.ધારૈયા 

દસમી 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૦૦-૦ 

૨૦૧૯ ૨૦૦.૦૦ 

૨૨. આધવુનક ભારત નો ઈવતિાસ ભાગ-૨-  
ડૉ. આર.કે.ધારૈયા 

દસમી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૦૧-૦૭ 

૨૦૧૯ ૨૪૦.૦૦ 

૨૩. વિશ્વની ક્રાવંતઓ  
પ્રો. ડૉ. સરેુશ ચી. શેઠ 

નિમી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૮૭-૧ 

૨૦૨૦ ૮૦.૦૦ 

૨૪. અિાથચીન ગજુરાતનો રાજકીય અને 
સાસં્કૃવતક ઈવતિાસ 

ડૉ. વશિપ્રસાદ રાજગોર 

આઠમી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૪૨-૦ 

૨૦૨૦ ૧૬૦.૦૦ 

૨૫. યરુોપનો ઈવતિાસ 
પ્રા. દેિેન્ર ભટ્ટ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૮૯-૫ 

૨૦૧૬ ૩૦૦.૦૦ 

૨૬. ગજુરાતનો ઈવતિાસ (પ્રાચીનકાિ) 
ડૉ. િહરપ્રસાદ શાસ્ત્રી 

દસમી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૫૩-૬ 

૨૦૨૦ ૧૨૦.૦૦ 

૨૭. ૨૦મી સદીનુ ંવિશ્વ 
સ્િ. પ્રા. દેિેન્ર ભટ્ટ 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૯૨૯૭૭-૨૩-૨ 

૨૦૧૬ ૨૦૦.૦૦ 

૨૮. જગતની અગ્રગણ્ય સભ્યતાઓ સ્િ. ડૉ. 
નિીનચરં આચાયથ ડૉ. થોમસ પરમાર 

ચોથી ૨૦૧૬ ૧૬૦.૦૦ 
 
 



 
 

 
 

સમાજશાસ્ત્ર 

૨૯. ગજુરાત ની િોકસસં્કૃવત 
ડૉ. િસતુાબેન શશીકાતં સેદાણી  

નિમી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૯૭-૦ 

૨૦૨૦ ૧૦૦.૦૦ 

૩૦. ભારતીય સસં્કૃવત સ્િરૂપ અને વિકાસ- 
ડૉ. પ્રવિણચરં પરીખ 

પાચંમી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૭-૬ 

૨૦૧૮ ૧૬૦.૦૦ 

૩૧. ભારતનો ઈવતિાસ મોગિયગુ-૧૫૨૬ 
થી ૧૭૦૭ 

જશભુાઈ બી. પટેિ 

છઠ્ઠી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૨૩-૭ 

૨૦૧૮ ૨૪૦.૦૦ 

૩૨. મધ્યયગુીન ભારત ખડં-૧ 
ડૉ. છોટુભાઈ નાયક 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૩૮-૧ 

૨૦૧૮ ૧૮૦.૦૦ 

૩૩. મધ્યયગુીન ભારત ખડં-૨ 
ડૉ. છોટુભાઈ નાયક 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૩૯-૮ 

૨૦૧૮ ૨૨૦.૦૦ 

૩૪. પ્રાચીન ભારત-૧ 
ડૉ. િહરપ્રસાદ શાસ્ત્રી 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૮૮-૬ 

૨૦૨૦ ૨૦૦.૦૦ 

૩૫. પ્રાચીન ભારત-૨ 
ડૉ. િહરપ્રસાદ શાસ્ત્રી 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૯૯-૨ 

૨૦૨૦ ૧૬૦.૦૦ 

૩૬. પ્રાચીન અને મધ્ય કાિીન યગુ મા ં
વિજ્ઞાન અને ટેકનોિોજી 

િેખક:-પ્રા. મનભુાઈ બી શાિ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૩૦-૭ 

૨૦૧૯ ૨૦૦.૦૦ 

૩૭. ભારતીય ટપાિ ટીકીટ તથા સ્િાત્રતં્રય 
સેનાનીઓ 

િેખક:- ડૉ. ખ્યાવત દિે 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૩૧-૪ 

૨૦૨૦ ૩૨૦.૦૦ 

૩૮. સાસં્થાવનક ગજુરાત ની આહદિાસી 
ચળિળો 

િેખક:- ડૉ. અરુણ િાઘેિા 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૨૮-૪ 

૨૦૧૯ ૨૮૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. ભારતીય રાષ્રિાદની સામાજજક ભવૂમકા 
િેખક/અન.ુ સ્િ. ડૉ. અિયકુમાર 

રમણિાિ દેસાઈ 

દ્વિતીય ૧૯૯૭ ૯૬.૦૦ 

૨. નગરસમાજશાસ્ત્ર 
ડૉ. િરીશ દોશી 

ત્રીજી ૧૯૯૮ ૭૨.૦૦ 

૩. પ્રદૂષણ પ્રશ્ન આપણો:ઉકેિ આપણો- ડૉ. 
એ.બી.િોરા તથા પ્રા. િાય.પી.પાઠક 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૧૦૦.૦૦ 



 
 

 

૪. આઈ.પી.દેસાઈ 
વિદ્યતુ જોષી 

પ્રથમ ૨૦૦૩ ૫૦.૦૦ 

૫. હક્રયાનુ ંસમાજશાસ્ત્ર 
ડૉ. આમ્રપાિી મચથન્ટ 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૯૩.૦૦ 

૬. સમિૂ પ્રત્યાયનનુ ંસમાજશાસ્ત્ર 
પ્રા. ડૉ. રમણીક ભટ્ટી 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૧૧૫.૦૦ 

૭. આહદિાસી વિકાસ અને િન 
પ્રો. મીનાક્ષી ઠાકર 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૧૩૬.૦૦ 

૮. માનિશાસ્ત્ર 
ડૉ િવષિદા દિે 

પ્રથમ ૨૦૦૫ ૩૦૦.૦૦ 

૯. સમાજવિજ્ઞાન મા ંકમ્પ્યટુરનો વિવનયોગ 
પ્રો. વિમિ રમણિાિ વત્રિેદી 

પ્રથમ ૨૦૧૦ ૫૦.૦૦ 

૧૦. સ્િચ્છતાનુ ંસમાજશાસ્ત્ર-૧ 
િે:- ડૉ. અવનિ િાઘેિા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૧૩-૦ 

૨૦૧૮ ૧૦૦.૦૦ 

૧૧. સ્િચ્છતાનુ ંસમાજશાસ્ત્ર-૨ 
િે:- ડૉ. અવનિ િાઘેિા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૧૪-૭ 

૨૦૧૮ ૧૦૦.૦૦ 

૧૨. પહરત્ત િકેંશ્વરી 
િે:- મદુૃિા વસન્િા 

અન:ુ- કાશ્યાપી મિા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૮૪-૮ 

૨૦૧૬ ૧૨૦.૦૦ 

૧૩. અપરાધનુ ંસમાજશાસ્ત્ર 
ડૉ. હિતેશકુમાર એન. પટેિ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૪૯-૯ 

૨૦૧૨ ૧૦૦.૦૦ 

૧૪. વશક્ષણનુ ંસમાજશાસ્ત્ર 
બદુ્ીચરં િી. શાિ, કૌશલ્ય શાિ 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૬૬-૬ 

૨૦૧૩ ૭૫.૦૦ 

૧૫. ઔદ્યોલગક સમાજશાસ્ત્ર 
ડૉ. જયપ્રકાશ વત્રિેદી 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૬૦-૪ 

૨૦૧૩ ૭૫.૦૦ 

૧૬. સમાજશાસ્ત્રનો પહરચય 
ડૉ. અવનિ એસ.િાઘેિા 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૫૦-૫ 

૨૦૧૫ ૮૦.૦૦ 

૧૭. િગ્ન, કુટંુબ અને સગપણ સબંધંો  
ડૉ. અનીિ િાઘેિા 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૩૨-૧ 

૨૦૧૫ ૮૦.૦૦ 

૧૮. સ્ત્રીનો બદિાતો દરજ્જો અને ભવૂમકા- 
ડૉ. કલ્પના શાિ 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૩૫-૨ 

૨૦૧૫ ૬૦.૦૦ 

૧૯. સામાજજક સમસ્યાઓ 
ડૉ. િવષિદા એચ.દિે 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૪૨-૮ 

૨૦૧૬ ૨૦૦.૦૦ 

૨૦. સમાજશાસ્ત્રીય વસદ્ાતંો 
ડૉ. િાય એ. પરમાર 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૫૫-૮ 

૨૦૧૬ ૩૨૦.૦૦ 



 
 

રાજ્યશાસ્ત્ર 
 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. આહિકાનુ ંરાજકારણ શ્રી જયવંત કે પટેિ પ્રથમ ૧૯૮૦ ૪૦.૦૦ 

૨. લબનજોડાણના આજ્ઞાથથ 
ડૉ. એ.પી. રાણા 

પ્રથમ ૧૯૮૩ ૨૧.૦૦ 

૩. વિકસતા દેશોમા ંરાજકારણ- જાપાન- 
પ્રા. િસમખુ જે બક્ષી 

પ્રથમ ૧૯૮૫ ૧૦.૦૦ 

૪. વિકસતા દેશોમા ંરાજકારણ- 
પાહકસ્તાન- ડૉ. ધમેન્રવસિંિ હદ ઝાિા 

પ્રથમ ૧૯૮૭ ૯૫.૦૦ 

૫. નિમાનિિાદના દાશથવનક એમ. એન. 
રોય- શ્રી જયવંત કે પટેિ  

પ્રથમ ૧૯૮૮ ૧૩.૦૦ 

૬. રોય વિચાર દોિન 
ડૉ. જી.ડી.પરીખ 

પ્રથમ ૧૯૯૦ ૪૨.૦૦ 

૭. ક્રોપોટહકન- સમષ્ષ્ટિક્ષી અરાજ્યિાદી 
લચિંતક ડૉ. આનદં પ.ુ માિળંકર 

પ્રથમ ૧૯૯૦ ૯.૫૦ 

૮. વમખાઈિ બાકુવનન- અરાજ્યિાદનુ ં
તત્િલચિંતન પ્રા. નલિન અનડકટ 

પ્રથમ ૧૯૯૦ ૧૦.૦૦ 

૯. વિશ્વરાજકારણ 
પ્રો. િસમખુ પડંયા 

ચોથી ૨૦૦૪ ૧૨૫.૦૦ 

૧૧. યદુ્ક્ષેત્ર કારગીિ 
પેરી ઓિીસર મનન ભટ્ટ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૧૫-૪ 

૨૦૧૮ ૧૦૦.૦૦ 

૧૨. શીત યદુ્ોત્તર વિશ્વરાજકારણ ડૉ. મનોજ 
સોની 

પ્રથમ ૨૦૦૮ ૪૦.૦૦ 

૧૩. રાષ્રીય એકતા 
ડૉ. સમુનબેન ચૌધરી 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૩૧-૪ 

૨૦૧૧ ૬૦.૦૦ 

૧૪. રાજકીય વિચારધારાઓ  
ડૉ. ડી.ડી. ઝાિા 

પ્રથમ 
ISBN:૯૭૮-૮૧-૯૨૯૭૭-૨૪-૯ 

૨૦૧૪ ૮૦.૦૦ 

૧૫. આષથ રષ્ટા- ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડકર- 
ડૉ. પી.જી.જ્યોવતકર  

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૨૫-૩ 

૨૦૧૫ ૧૨૦.૦૦ 

૧૬. માનિિક્કો 
ડૉ. ગજેન્ર બી. શકુિ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૨૫-૩ 

૨૦૧૫ ૬૦.૦૦ 

૧૭. એકાત્મક માનિદશથન 
શ્રી. વિષ્ણ ુપડંયા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૦-૭ 

૨૦૧૫ ૬૦.૦૦ 

૧૮. એકાત્મક માનિદશથન 
શ્રી. વિષ્ણ ુપડંયા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૦-૭ 

૨૦૧૫ ૧૨૦.૦૦ 



 
 

 
તત્િજ્ઞાન 

 

૧૯. પ્રવતશબ્દ 
આવશસ નદંી 

સકંિન- અનિુાદ: વત્રદીપ સહુ્યદ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૦૭-૭ 

૨૦૧૫ ૬૦.૦૦ 

૨૦. ભારતમા ંપચંાયતીરાજ 
પ્રા. બી.સી. શાિ 

છઠ્ઠી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૯-૦ 

૨૦૧૮ ૧૬૦.૦૦ 

૨૧. ૭૩મા ંબધંારણીય સધુારા પશ્ચાદ  
ડૉ. બિદેિ આગજા 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૭૫-૮ 

૨૦૧૮ ૨૪૦.૦૦ 

૨૨. રાજ્યિિીિટ ના મળૂતત્િો 
પ્રો. ગજેન્ર બી શકુિ 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૧૯-૨ 

૨૦૧૬ ૮૦.૦૦ 

૨૩. Indian administration 
સી.આર.વિશ્વાસ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૯૪-૯ 

૨૦૧૬ ૧૦૦.૦૦ 

૨૪. ભારતનુ ંરાજકારણ 
રજની કોઠારી 

અન:ુ પ્રવિણ એન. શેઠ 
અન:ુ હદનેશ એમ. શકુિ 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૪૮-૦ 

૨૦૧૬ ૨૪૦.૦૦ 

૨૫. અમર શિીદ: ડૉ શ્યામા પ્રસાદ મખુરજી 
િે:- વશિકુમાર અસ્થાના 

અન:ુ- કદથમ દિે 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૮૬-૨ 

૨૦૧૭ ૪૦.૦૦ 

૨૬. ગજુરાતની રાજકીય ગાથા 
સપં:- ભાિનાબેન દિે 

પરીલક્ષત જોશી 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૧૮-૦૫ 

૨૦૧૮ ૮૦.૦૦ 

૨૭. વમસાિાસ્યમ 
અન:ુ- વિષ્ણ ુપડંયા 

દ્વિતીય (સશંોવધત) 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૨૪-૬ 

૨૦૧૯ ૨૦૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. માહટિન િડેેગરનુ ંતત્િજ્ઞાન 
ડૉ. જયેન્રપ્રસાદ તથા અન્ય 

પ્રથમ ૧૯૭૮ ૧૧.૫૦ 

૨. લડુવિગ વિટગેન્સટાઇનનુ ંતત્િજ્ઞાન 
ડૉ. જયેન્રપ્રસાદ તથા અન્ય 

  ૨૪.૦૦ 

૩. હસેુિનુ ંતત્િજ્ઞાન 
ડૉ. એચ.એમ. જોશી 

પ્રથમ ૧૯૮૦ ૨૨.૦૦ 

૪. કે.સી.ભટ્ટાચાયથન ુ ંતત્િજ્ઞાન 
ડૉ. એચ.એમ. જોશી 

પ્રથમ ૧૯૯૦ ૩૮.૦૦ 

૫. નવ્ય ન્યાય પ્રિેશ 
ડૉ. િક્ષ્મેશ જોષી 

પ્રથમ ૧૯૯૭ ૩૮.૦૦ 



 
 

૬. જૈન દશથન 
પ્રા. ઝિેરીિાિ વિ. કોઠારી 

દ્વિતીય ૨૦૦૫ ૧૦૪.૦૦ 

૭. ઉપવનષદ નિનીત 
ડૉ. હકશોર વશ. દિે 

દ્વિતીય ૧૯૯૮ ૪૨.૦૦ 

૮. બોદ્ દશથન મા ંપારવમતા 
ડૉ. વનવતન િોરા 

પ્રથમ ૧૯૯૮ ૩૨.૦૦ 

૯. ધમોનુ ંતિુનાત્મક અધ્ધયન 
ડૉ. ભાસ્કર ગો. દેસાઈ 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૯૩-૦ 

૨૦૧૭ ૨૪૦.૦૦ 

૧૦. સાત્રનુ ંતત્િજ્ઞાન 
પ્રો. મધસુદુન વિષ્ણપુ્રસાદ બક્ષી 

દ્વિતીય ૧૯૯૯ ૭૨.૦૦ 

૧૧. આધવુનક પાશ્વાત્ય તત્િજ્ઞાન 
પ્રા. ઝેડ વિ. કોઠારી 

પ્રથમ ૧૯૯૯ ૧૩૫.૦૦ 

૧૨. શ્રી અરવિિંદનુ ંતત્િજ્ઞાન 
શ્રી એમ.કે. ભટ્ટ 

દ્વિતીય ૧૯૯૯ ૭૦.૦૦ 

૧૩. ષડદશથન (ન્યાય િૈશેવષક) 
શ્રી.નગીન જી. શાિ 

દ્વિતીય ૧૯૯૯ ૧૧૩.૦૦ 

૧૪. પ્રાતીક તકથશાસ્ત્ર 
પ્રા. એસ.એસ. શમાથ 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૧૩૦.૦૦ 

૧૫. િહ્મ અને િહ્માડં ની શોધમા ં
ડૉ. મધકુર કલણિક 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૭૨.૦૦ 

૧૬. ચાિાથક દશથન 
પ્રો. સી. િી. રાિળ 

દ્વિતીય ૨૦૦૪ ૫૨.૦૦ 

૧૭. તત્િજ્ઞાન પહરચય 
ડૉ. ચહંરકા બી. િાઢેર 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૯૪.૦૦ 

૧૮. કાન્ટનુ ંતત્િજ્ઞાન 
પ્રો. મધસુદુન વિષ્ણપુ્રસાદ બક્ષી 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૦૯-૭ 

૨૦૧૧ ૮૦.૦૦ 

૧૯. જગતના વિધમાન ધમો 
ડૉ. જયેન્રકુમાર આનદંજી યાલજ્ઞક 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૦૨-૪ 

૨૦૧૬ ૧૨૦.૦૦ 

૨૦. ્િેટોનુ ંહરપબ્બ્િક 
પ્રા. નરવસિંિ ભાઈ બી પટેિ 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૯૭-૮ 

૨૦૧૭ ૧૦૦.૦૦ 

૨૧. માનિશરીરની રિસ્યમયતા- તેની 
ઉત્કૃષ્ટતા પ્ર.સ.ંહકરીટ જોષી તથા અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૫૧-૨ 

૨૦૧૨ ૩૫૦.૦૦ 

૨૨. બોદ્ દશથન 
પ્રો. એમ.કે.ભટ્ટ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૪૬-૮ 

૨૦૧૨ ૮૦.૦૦ 
 
 

૨૩. ગીતા તત્િવિચાર 
ડૉ. હકશોર વશ. દિે 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૬૮-૦ 

૨૦૧૩ ૧૨૫.૦૦ 



 
 

 

ભગૂોળ 

૨૪. Learn ethics from manusmruti 
િે:- એન.એમ.ખડેંિિાિ 

પ્રથમ  ૬૦.૦૦ 

૨૫. શ્રીમદ શકંરાચાયથન ુ ંતત્િજ્ઞાન 
ડૉ. સી.િી. રાિિ 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૬૩-૫ 

૨૦૧૩ ૧૫૦.૦૦ 

૨૬. ગાધંીજીનુ ંધમથદશથન 
મ.જો.પટેિ 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૫૭-૪ 

૨૦૧૩ ૧૧૦.૦૦ 

૨૭. જ્ઞાનમીમાસંા 
પ્રો. ડૉ. રાજેશ્રી દિે 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૯૨૯૭૭-૨૫-૬ 

૨૦૧૪ ૧૦૦.૦૦ 

૨૮.  પિૂથ મીમાસંા દશથન 
ડૉ. સી.િી. રાિિ 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૦૧-૫ 

૨૦૧૫ ૧૦૦.૦૦ 

૨૯. ધમથનુ ંતત્િજ્ઞાન 
પ્રા. આર.એન. શેઠ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૧-૪ 

૨૦૧૫ ૧૦૦.૦૦ 

૩૦. પારવમતા 
શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેિ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૨૧-૩ 

૨૦૧૫ ૮૦.૦૦ 

૩૧. પાશ્વાત્ય તત્િજ્ઞાન નો સરળ ઈવતિાસ- 
અન.ુડૉ.જયેન્ર કુમાર આ. યાલજ્ઞક 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૨૫-૧ 

૨૦૧૫ ૩૦૦.૦૦ 

૩૨. આધવુનક ભારતીય લચિંતન 
અન.ુડૉ.ભાિના વત્રિેદી 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૪૩-૫ 

૨૦૧૫ ૨૦૦.૦૦ 

૩૩. નીવતશાસ્ત્ર પ્રિેશ 
ડૉ. બી.જી.દેસાઈ 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૨૦-૬ 

૨૦૧૬ ૨૦૦.૦૦ 

૩૪.  
ષડદશથન (સાખં્ય- યોગ) 

નગીન.જી.શાિ 

 
ત્રીજી 

ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૪૭-૩ 

 
૨૦૧૬ 

 
૧૪૦.૦ 

 
૩૫. 

આધવુનક ભારતીય તત્િજ્ઞાન 
ડો.બી.જી.દેસાઈ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૫૩-૪ 

૨૦૧૬ ૧૮૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. યરુોપ ની આવથિક અને પ્રાદેવશક 
ભગૂોળ- પ્રો. એમ.બી.દિે 

પ્રથમ ૧૯૭૩ ૩૦.૦૦ 

૨. દલક્ષણ-પિૂથ એવશયાની આવથિક અને 
પ્રાદેવશક ભગૂોળ 
શ્રી એમ.આર.શાિ 

દ્વિતીય ૧૯૯૩ ૬૦.૦૦ 

૩. નકશામા ંગજુરાત (નિી) ૧૯૯૧ 
નાયબ વનયામક શ્રી અમદાિાદ 

પ્રથમ ૧૯૯૯ ૨૭૦.૦૦ 
 
 



 
 

 
કાયદાશાસ્ત્ર 

૪. િેટીન અમેહરકાની ભૌગોલિક રૂપરેખા- 
ડૉ. નીિેન્રકુમાર દીલક્ષત 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૭૦.૦૦ 

૫. નકશા વિજ્ઞાન-૧ 
ડૉ. નીિેન્રકુમાર દીલક્ષત 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૪૦-૪ 

૨૦૧૬ ૨૦૦.૦૦ 

૬. માનિ અને પયાથિરણ 
ડૉ. મિશેભાઈ એમ. વત્રિેદી 

છઠ્ઠી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૪૭-૫ 

૨૦૧૯ ૧૨૦.૦૦ 

૭. ભૌવતક ભગૂોળ 
પ્રો. મિને્રકુમાર આર. શાિ 

ચૌદમી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૭૮-૯ 

૨૦૨૦ ૨૦૦.૦૦ 

૮. ગજુરાત ની આવથિક અને પ્રાદેવશક 
ભગૂોળ- ડૉ. મજુંિાબેન બી. દિે 

તેરમી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૮૩-૩ 

૨૦૨૦ ૨૪૦.૦૦ 

૯. ભારત ની ભગૂોળ 
પ્રા. િાય.પી. પાઠક 

ત્રીજી 
ઇસ્બ્ન:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૦૫-૩ 

૨૦૧૮ ૨૦૦.૦૦ 

૧૦. સમરુશાસ્ત્ર 
પ્રા. કે.એન. જસાણી 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૦૩-૯ 

૨૦૧૬ ૧૦૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. પ્રવતપાદન દસ્તાિેજો નુ ંમસુદ્દાિેખન 
પ્રા. એમ.જે.બચુ 

દ્વિતીય ૧૯૯૯ ૧૨૫.૦૦ 

૨. પરક્રામ્પયિેખધારો-૧૮૧૧ 
વપ્ર.પી.એસ.પટેિ 

પ્રથમ ૧૯૭૨ ૪૨.૦૦ 

૩. અપકૃત્ય નો કાયદો 
પ્રા. બી.એમ.ગાધંી 

દ્વિતીય ૨૦૦૦ ૧૨૦.૦૦ 

૪. કંપની ધારો 
શ્રી અવશ્વન િાિભાઈ શાિ 

પ્રથમ ૧૯૯૮ ૫૨.૦૦ 

૫. સમન્યાયના વસદ્ાતંો 
શ્રી. બી.એમ.ગાધંી 

પ્રથમ ૧૯૭૫ ૫૦.૦૦ 

૬. કરાર ના કાયદા ના વસદ્ાતંો અને 
ભારતીય કરારધારો 
શ્રી બી.એમ.ગાધંી 

દ્વિતીય ૧૯૯૮ ૧૨૫.૦૦ 

૭. વિવધમીમાસંા 
પ્રો. એમ.એસ.પહંડત તથા અન્ય 

ત્રીજી ૨૦૦૦ ૬૨.૦૦ 

૮. અપકૃત્યના કાયદાના સામાન્ય વસદ્ાતંો- 
શ્રી. બી. એમ. ગાધંી 

દ્વિતીય ૨૦૦૦ ૭૫.૦૦ 

૯. વિવશષ્ટ અપકૃત્યો 
શ્રી. બી. એમ. ગાધંી 

દ્વિતીય ૨૦૦૪ ૧૫૦.૦૦ 



 
 

 

 

 

 

૧૦. અપરાધવિજ્ઞાન 
ડૉ. લબપીનચરં મળૂશકંર શકુિ 

દ્વિતીય ૨૦૦૪ ૨૦૪.૦૦ 

૧૧. ભાગીદારી નો કાયદો 
પ્રા. એન.સી.જાની 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૯૦.૦૦ 

૧૨. સવુિધાવધકાર અંગેનો 
અવધવનયમ ૧૮૮૨ 
શ્રી. બી.એમ.ગાધંી 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૪૦.૦૦ 

૧૩. વિવશષ્ટ કરાર 
પ્રા.એન.સી.જાની 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૪૫.૦૦ 

૧૪. વ્યિસાવયક આચારસહંિતા 
પ્રા. બી. એમ. ગાધંી 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૭૫.૦૦ 

૧૫. બેષ્ન્કિંગ ના કાયદાઓ 
વપ્ર.પી.એસ.પટેિ 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૬૨.૦૦ 
 

૧૭. ભારતીય પરુાિાનો કાયદો 
પ્રા. દોિતભાઈ બી.નાયક 

પ્રથમ ૨૦૦૨ ૧૩૦.૦૦ 

૧૮. બોદ્વદ્ક સપંવતનો કાયદો 
પ્રો.પી.એસ.પટેિ 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૧૦૦.૦૦ 

૧૯. ગનેુગારોની પરીવિક્ષાનો કાયદો 
પ્રો.(ડૉ.) લબપીનચરં મળૂશકંર શકુિ 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૬૦.૦૦ 

૨૦. કૌટંુલબક કાયદાઓ-૧ 
શ્રી.બી.એમ.ગાધંી 

પ્રથમ ૨૦૦૫ ૧૨૨.૦૦ 

૨૧. ભારતનો િોજદારી કાયદો 
દોિતભાઈ ભીખભુાઈ નાયક 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૫-૨ 

૨૦૧૫ ૨૮૦.૦૦ 

૨૨. ભારતનુ ંસવંિધાન- એક રૂપરેખા 
અન.ુ ડૉ. માધિી ઉપાધ્યાય તથા  

શ્રી. સી. આર. લબશ્વાસ 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૬૧-૧ 

૨૦૧૯ ૧૪૦.૦૦ 

૨૩. ભારતનો બધંારણીય કાયદો 
પ્રા.  દોિતભાઈ બી નાયક 

આઠમી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૮૨-૬ 

૨૦૧૯ ૪૦૦.૦૦ 

૨૪. કાયદાનો ખ્યાિ 
ડૉ. બી.એમ.શકુિ 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૪૪-૨ 

૨૦૧૬ ૩૨૦.૦૦ 

૨૫. જાિરે આંતરરાષ્રીય કાયદો 
ડૉ. એચ.સી.ધોળકીયા 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૪૯-૭ 

૨૦૧૬ ૨૦૦.૦૦ 



 
 

વશક્ષણ 
 

 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. વશક્ષણમા ંઆંકડાશાસ્ત્ર  
ડો. ભગિાનિાિ ય.ુપારેખ 

પાચંમી ૨૦૧૦ ૯૦.૦૦ 

૨. મલૂ્યવશક્ષણ 
ડૉ. સીતારામ દેશમખુ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૬૭-૩ 

૨૦૧૧ ૬૨.૦૦ 

૩. ભારતીય લચિંતકો નુ ંવશક્ષણ 
ડૉ. શાસ્ત્રી જયેન્ર દિે 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૬૯-૭ 

૨૦૧૩ ૧૨૫.૦૦ 

૪. સમાિેશી વશક્ષણ 
િેખક:- કેિિ અંધાહરયા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૯૧-૬ 

૨૦૧૭ ૧૪૦.૦૦ 

૫. િોકવશક્ષણ 
િેખક:- ડૉ. દીપબુા દેિડા તથા અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૯૦-૯ 

૨૦૧૭ ૪૦.૦૦ 

૬. કેળિણી ના તાજત્િક આધારો 
ડૉ. શાસ્ત્રી જયેન્ર દિે 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૭૩-૪ 

૨૦૧૩ ૭૦.૦૦ 

૭. વશક્ષણ ભીતરનો ખજાનો 
શ્રી હદપક મિતેા 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૬૪-૨ 

૨૦૧૩ ૭૫.૦૦ 

૮. Life Enrichment 
એસ. પી. યવુનિવસિટી 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૭૧-૦ 

૨૦૧૩ ૭૫.૦૦ 

૯. પ્રબદુ્ જીિન 
એસ. પી. યવુનિવસિટી 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૭૦-૩ 

૨૦૧૩ ૭૫.૦૦ 

૧૦. પ્રાચીન ભારત મા ંવશક્ષણ 
પ્રો. ડોિરરાય રંગીિદાસ માકંડ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૦૬-૦ 

૨૦૧૫ ૧૨૦.૦૦ 

૧૧. લચન્તનાત્મક વશક્ષણ 
ડૉ. રિીન્ર અંધાહરયા 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૨૯-૯ 

૨૦૧૫ ૧૬૦.૦૦ 

૧૨. શૈક્ષલણક મનોવિજ્ઞાન મા ંઅધ્યયન 
મીમાસંા  

ગણુિતં શાિ 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૦૫-૫૫-૦ 

૨૦૧૩ ૧૦૦.૦૦ 

૧૩. િાચનવિજ્ઞાન 
િેખક:- સ્િ. ડૉ.ભાઈિાિ પટેિ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૯૮-૫ 

૨૦૧૭ ૧૪૦.૦૦ 

૧૪. બાળક, વશક્ષક અને વશક્ષક તાિીમ 
અન:ુ- ગીજુભાઈ દિે 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૮૧-૭ 

૨૦૧૭ ૨૪૦.૦૦ 

૧૫. વશક્ષણ મા ંનિા વિકલ્પનુ ંપ્રારૂપ 
િેખક:- અતિુ કોઠારી 

અન:ુ-ડૉ. જયેન્રવસિંિ જાદિ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૧૭-૮ 

૨૦૧૯ ૨૦.૦૦ 



 
 

અથષશાસ્ત્ર 
 

 

િાલણજય 

 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. મલૂ્યના વસદ્ાતંો 
પ્રા. આર.કે.અમીન 

ત્રીજી ૨૦૦૦ ૧૬૫.૦૦ 

૨. ઉત્પાદન અને માિસામગ્રી સચંાિન 
ડૉ. રમણીકિાિ જે.યાદિ 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૧૧૦.૦૦ 

૩. અથથશાસ્ત્ર 
પ્રો. િમેન્તકુમાર શાિ 

પાચંમી (સશંોવધત) 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૯૨૯૭૭-૨૦-૧ 

૨૦૧૯ ૧૬૦.૦૦ 

૪. જાિરે િિીિટ 
પ્રો. િમેન્તકુમાર શાિ 

         છઠ્ઠી (પનુઃમહુરત)  
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૦૪-૬ 

૨૦૧૯ ૨૪૦.૦૦ 

૫. રેશનિાઈઝેશન 
ન.ઉ.રાજગરુુ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૭૩-૨ 

૨૦૧૬ ૨૦.૦૦ 

૬. કઈ હદશામા ંપ્રસ્થાન 
ન.ઉ.રાજગરુુ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૭૪-૯ 

૨૦૧૬ ૨૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. સચંાિન: વસદ્ાતં મા ંઅને વ્યિિારમા ં 
શ્રી. જ.ઈ. ગહઠયાિાિા 

પ્રથમ ૧૯૮૩ ૧૧૦.૦૦ 

૨. કોમશીયિ કોમ્પયનુીકેશન-૩ 
યવુનિવસિટી ગ્રથં વનમાથણ બોડથ 

પ્રથમ ૧૯૯૫ ૪૪.૦૦ 

૩. ઉચ્ચતર નામાપદ્વત-૫ 
યવુનિવસિટી ગ્રથં વનમાથણ બોડથ 

પ્રથમ ૧૯૯૬ ૧૭૦.૦૦ 

૪. સચંાિન:નિા ખ્યાિો અને હદશાઓ 
ડૉ. રમણીક જે. યાદિ 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૨૪૨.૦૦ 

૫. ધધંાકીય નીવતમત્તા અને જીિન નુ ં
વિજ્ઞાન  

ડૉ. િીિાબેન એમ. સ્િામી 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૯૬-૩ 

૨૦૧૪ ૬૦.૦૦ 

૬. માનિસશંાધન સચંાિન 
ડૉ. ટી.કે. ઠાકુર અને અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૯૯-૪ 

૨૦૧૪ ૭૫.૦૦ 

૭. દ્વિ-નોંધી નામાપદ્વત-૧ 
ડૉ. વિનોદ નાયક તથા અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૧૩-૮ 

૨૦૧૫ ૧૪૦.૦૦ 



 
 

પત્રકારત્િ 
 

 

આયિેુદ 

 

 

 

 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. વતૃાતં વનયોજન 
સ્િ. શ્રીરણછોડિાિ િાયડા  

દ્વિતીય 
 

૧૯૯૩ ૩૦.૦૦ 

૨. ધ્િવન પ્રસારણ 
સ્િ.શાવંતિાિ મગનિાિ 

પ્રથમ ૧૯૯૩ ૬૪.૦૦ 

૩. ચોથી જાગીર 
ડૉ. યાસીન દિાિ 

પ્રથમ ૧૯૯૪ ૩૭.૦૦ 

૪. અખબારી િેખન 
ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ 

દ્વિતીય ૧૯૯૬ ૬૮.૦૦ 

૫. આહદિાસી અને સપેં્રષણ માધ્યમો 
શ્રી. મીનાક્ષી બિને ઠાકર 

પ્રથમ ૨૦૦૭ ૭૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. સ્ત્રીરોગશાસ્ત્ર 
ડૉ. િસંા નિનીત શાિ 

પ્રથમ ૧૯૭૭ ૧૧૦.૦૦ 

૨. રોગવનદાન એવુ ંવિકૃતીવિજ્ઞાન 
પ્રા. વશિચરણ ધ્યાની 

પ્રથમ ૧૯૮૦ ૨૨.૦૦ 

૩. સધકાય લચહકત્સા 
િૈધ એમ.એચ.બારોટ 

પ્રથમ ૧૯૮૯ ૪૩.૦૦ 

૪. રોગી પરીક્ષાવિવધ અને શલ્ય-શાલ્ય 
રાજિૈધ એમ. એચ. બારોટ 

પ્રથમ ૧૯૮૯ ૩૭.૦૦ 

૫. િાધથકય વિજ્ઞાન 
ડૉ. જે.ડી.પાઠક 

પ્રથમ ૧૯૯૦ ૩૩.૦૦ 

૬. રવ્યગણુ શાસ્ત્ર 
સ્િ.શ્રી બાપાિાિ ગ.િૈધ 

દ્વિતીય ૧૯૯૫ ૧૧૧.૦૦ 

૭. આયિેુદીય રસશાસ્ત્ર  
િહરશકંર શમાથ 

ચોથી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૫૦-૩ 

૨૦૧૬ ૪૦૦.૦૦ 



 
 

ગિૃવિજ્ઞાન 

 

ખગોળશાસ્ત્ર 

 

 

 

 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. પોષણવિદ્યા 
ડૉ. જે.ડી.પાઠક 

દ્વિતીય ૧૯૮૯ ૬૯.૦૦ 

૨. સકુ્ષ્મ જીિવિજ્ઞાન:પહરચાહરકાઓ 
અને ગિૃવિજ્ઞાનીઓ માટે પ્રા. 
કુ.આર.એિ.મોદી તથા અન્ય 

પ્રથમ ૧૯૯૮ ૧૦૦.૦૦ 

૩. આિાસ:આંતહરક અને બાહ્ય આયોજન- 
ડૉ. શ્રીમતી િીણા ગડંોત્રા તથા અન્ય 

પ્રથમ ૧૯૯૯ ૫૬.૦૦ 

૪. આિાર જરૂહરયાત અને પરીક્ષણ વસદ્ાતંો 
ડૉ. જગદીશ જે. વત્રિેદી 

પ્રથમ ૨૦૦૨ ૪૫.૦૦ 

૫. ઇન્ટીહરઅર ડીઝાઇન 
િેખક:-રેણકુા પારેખ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૦૦-૦ 

૨૦૧૭ ૨૪૦.૦૦ 

૬. વ્યિસાવયક સ્િાસ્્ય 
ડૉ. અમીબેન હદિેહટયા 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૫૬.૦૦ 

૭. પ્રયતુત પોષણ 
િેખક: આર. રાજિક્ષ્મી 

ત્રીજી 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૨૬-૮ 

૨૦૧૫ ૨૦૦.૦૦ 

૮. માનિ પોષણ  
ઉષાકાન્ત કે. િૈધ 

ચોથી ૨૦૧૬ ૧૬૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. ખગોળ પહરચય: સૌરમડંળ, તારાઓ 
અને િહ્માડં  

પ્રો. જે. એન.દેસાઈ 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૧૯૫.૦૦ 

૨. િહ્માડં દશથન 
ડૉ. જે.જે.રાિિ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૨૨-૦ 

૨૦૧૫ ૬૦૦.૦૦ 

૩. ભારત નો િૈજ્ઞાવનક િારસો 
િેખક:- જે.જે. રાિિ 
અન:ુ- વિપિુ દ્વિિેદી 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૨૯-૧ 

૨૦૨૦ ૨૦૦.૦૦ 



 
 

રસાયણ વિજ્ઞાન 

 

ભૌવતકવિજ્ઞાન 
 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. િૈશ્િેવષક રસાયણ- સૈદ્ાવંતક  
ડૉ. કે.પી.સોની 

પ્રથમ ૧૯૭૫ ૧૫.૫૦ 

૨. િૈશ્િેવષક રસાયણ- યાવંત્રક 
ડૉ. જે.ડી.તિાટી 

પ્રથમ ૧૯૭૫ ૧૪.૦૦ 

૩. પોિેરોગ્રાિી 
ડૉ. જે.ડી.તિાટી 

પ્રથમ ૧૯૮૧ ૧૬.૦૦ 

૪. આધવુનક િીજરસાયણશાસ્ત્ર 
ડૉ. એમ.એન.દેસાઈ 

પ્રથમ ૧૯૮૧ ૪૪.૦૦ 

૫. સશં્િેવષત ઔષધોનુ ંરસાયણ 
ડૉ. કે.એ.ઠાકર/સ્િ. ડૉ.જે.જે.વત્રિેદી 

પ્રથમ ૧૯૮૭ ૫૨.૦૦ 

૬. વિષમચક્રીય સયંોજનોનુ ંરસાયણ 
ડૉ. જે.જે.વત્રિેદી 

પ્રથમ ૧૯૮૭ ૫૨.૦૦ 

૭. કુદરતી પેદાશો; પ્રાત્પ્ત અને ઓળખ- 
વપ્ર. એમ.એસ.શાિ 

દ્વિતીય ૧૯૮૯ ૪૭.૦૦ 

૮. નામ-પ્રહક્રયાઓ  
પ્રો. જી.એસ.કાપહડયા 

દ્વિતીય ૧૯૯૮ ૩૩.૦૦ 

૯. એન્ઝાઈમ્પસ 
ડૉ. જે.જે.વત્રિેદી 

દ્વિતીય ૧૯૯૮ ૩૫.૦૦ 

૧૦. આધવુનક સશં્િેવષત ઔષધો નુ ંરસાયણ 
વિજ્ઞાન 

ડૉ. અનાવમક શાિ 

પ્રથમ ૧૯૯૯ ૧૩૫.૦૦ 

૧૧. કાબોહદત પદાથો 
ડૉ. જે.જે.શ્રોફ્ 

દ્વિતીય ૨૦૦૧ ૫૦.૦૦ 

૧૨. કાબોવનક સયંોજનોનુ ંસ્પે્રકટોસ્કોપી 
િેખક:- ડૉ. એમ. ડી. અણખીિાિા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૨૨-૨ 

૨૦૧૯ ૩૨૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. ધ્િવન 
પ્રો.એસ.બી.નાયક 

પ્રથમ ૧૯૭૨ ૬૦.૦૦ 

૨. હક્રયાગતશાસ્ત્ર 
ડૉ.કે.એસ.શાિ 

પ્રથમ ૧૯૭૩ ૨૨.૦૦ 



 
 

૩. ઉષ્માગવતશાસ્ત્ર :િાયઓુનો ગવતિાદ 
અને સખં્યાકીય યતં્રશાસ્ત્ર- એિ. 
ડબ્લ્ય.ુસીઅસથ અન.ુ પી.ડી. પાઠક 

પ્રથમ ૧૯૭૩ ૧૯.૦૦ 

૪. પ્રાયોલગક ભૌવતકશાસ્ત્ર- વનમ્પન્ત્તર કક્ષા 
પ્રા. આર.પી.પટેિ 

પ્રથમ ૧૯૭૩ ૨૬.૦૦ 

૫. ગલણતીય ભૌવતકશાસ્ત્ર-૩ 
પ્રા. વિ.એમ.વત્રિેદી 

પ્રથમ ૧૯૭૪ ૧૧.૦૦ 

૬. ગલણતીય ભૌવતકશાસ્ત્ર-૬ 
પ્રા. વિ.એમ.વત્રિેદી 

પ્રથમ ૧૯૭૪ ૭.૦૦ 

૭. પ્રકાશશાસ્ત્રના મળૂતત્િો િાન્સીસ 
એ.જેનકી તથા અન્ય અન.ુ શ્રી 

અંબાિાિ આર.પટેિ 

પ્રથમ ૧૯૭૪ ૩૭.૦૦ 

૮. હકરણોત્સર્જન 
પ્રા. સરેુશ ર. શાિ  

પ્રથમ ૧૯૭૪ ૧૯.૦૦ 

૯. િીજચુબંકીય તરંગોનુ ંપારેષણ અને 
પ્રસારણ- ડૉ. કે.એમ.કોટડીઆ 

પ્રથમ ૧૯૭૫ ૧૬.૦૦ 

૧૦. પ્રવશષ્ટ યતં્રશાસ્ત્ર 
ડૉ. લબધનચન્ર ઇ. શેઠ 

પ્રથમ ૧૯૭૬ ૧૯.૫૦ 

૧૧. ગલણતીય ભૌવતકશાસ્ત્ર-૨ 
ડૉ. દીનભુાઈ દા.દેસાઈ 

પ્રથમ ૧૯૭૮ ૧૯.૦૦ 

૧૨. ભૌવતકવિજ્ઞાન-૨ 
પ્રો. ડેવિડ િિેીડે તથા  

અન્ય અન.ુ શ્રી.પી.બી.િૈધ 

પ્રથમ ૧૯૮૫ ૯૦.૦૦ 

૧૩. ભૌવતકવિજ્ઞાન-૧ 
પ્રો. ડેવિડ િિેીડે તથા  

અન્ય અન.ુ શ્રી.પી.બી.િૈધ 

પ્રથમ ૧૯૮૭ ૯૦.૦૦ 

૧૪. નાલભક ભૌવતકશાસ્ત્રના કોયડા 
ડૉ. એસ.જી.વત્રિેદી 

પ્રથમ ૧૯૮૯ ૧૬.૦૦ 

૧૫. મળૂભતૂ કણો 
પ્રા. સરેુશ ર. શાિ 

પ્રથમ ૧૯૮૯ ૧૮.૦૦ 

૧૬. િોિોગ્રાિી 
ડૉ. કા.મો.કોટહડઆ 

પ્રથમ ૧૯૮૯ ૨૭.૦૦ 

૧૭. પરમાણુ ંઉજાથ 
પ્રા. સરેુશ ર. શાિ 

પ્રથમ ૧૯૯૦ ૨૦.૦૦ 

૧૮. િીજચુબંકીય તરંગોનુ ંપારેષણ અને 
પ્રસારણની પરુિણી 
ડૉ. કે.એમ.કોટડીઆ 

પ્રથમ ૧૯૯૧ ૪૧.૦૦ 



 
 

 

ગલણતશાસ્ત્ર 

૧૯. માઈક્રોિેિ 
પ્રા. સરેુશ ર. શાિ 

પ્રથમ ૧૯૯૨ ૨૨.૦૦ 

૨૦. વિદ્યતુ અને ચુબંકત્િના કોયડાઓ 
ડૉ. કે.ટી.મિતેા 

પ્રથમ ૧૯૯૪ ૪૪.૦૦ 

૨૧. પ્રકાશશાસ્ત્રના કોયડાઓ 
ડૉ. કે.ટી.મિતેા 

પ્રથમ ૧૯૯૫ ૬૦.૦૦ 

૨૨. ન્યકુિીયર ભૌવતકશાસ્ત્ર 
યવુનિવસિટી ગ્રથં વનમાથણ બોડથ 

પ્રથમ ૧૯૯૫ ૪૧.૦૦ 

૨૩. ઉષ્મા અને ઉષ્માગવત શાસ્ત્રના 
કોયડાઓ- ડૉ. કે.ટી.મિતેા 

પ્રથમ ૧૯૯૬ ૮૦.૦૦ 

૨૪. હક્રયાગતશાસ્ત્રના કોયડાઓ 
 ડૉ. કે.ટી.મિતેા 

પ્રથમ ૧૯૯૬ ૧૨૮.૦૦ 

૨૫. પરમાણુ ંભૌતીકશાસ્ત્રના કોયડાઓ- ડૉ. 
કે.ટી.મિતેા 

પ્રથમ ૧૯૯૭ ૧૧૫.૦૦ 

૨૬. િેસર 
પ્રા. સરેુશ ર. શાિ 

પ્રથમ ૧૯૯૮ ૪૦.૦૦ 

૨૭. વપ્રન્ટેડ સહકિટ બોડથ 
ડૉ.એચ.એન.પડંયા 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૫૫.૦૦ 

૨૮. પ્રાયોલગક ભૌવતકશાસ્ત્ર 
પ્રા.એમ.કે.ગોંડલિયા 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૧૭૦.૦૦ 

૨૯. ડીજજટિ ઈિેકરોવનકસ 
પ્રો.એમ.કે.ગોંડલિયા 

પ્રથમ  
 

૨૦૦૪ ૧૮૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. અરૂપ બીજગલણત 
ડૉ. આઈ.એચ.શેઠ 

દ્વિતીય ૧૯૮૧ ૫૪.૦૦ 

૨. બહચુિ વિધેયોનુ ંગલણતીય વિશ્િેષણ 
પ્રો.એમ.ડી.સથુાર 

પ્રથમ ૧૯૮૨ ૧૨.૦૦ 

૩. સકં્સ્થવતવિદ્યા પહરચય 
પ્રો.િી.બી.બચુ 

પ્રથમ ૧૯૮૨ ૧૯.૦૦ 

૪. વિકિ સમીકરણો 
શ્રી. જે.બી.સેંડીિ 

દ્વિતીય ૧૯૮૭ ૨૩.૦૦ 

૫. સહદશ વિશ્િેષણ 
પ્રો.આર.એન.દેસાઈ 

પ્રથમ ૧૯૯૦ ૨૬.૦૦ 
 
 



 
 

 

આંકડાશાસ્ત્ર 

 

 

 

િનસ્પવતશાસ્ત્ર 

૬. યતં્રશાસ્ત્ર 
પ્રો.આર.એન.દેસાઈ 

દ્વિતીય ૧૯૯૧ ૪૪.૦૦ 

૭. Calculas & Matrix Algebra 
સજંય કે પટેિ તથા અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૩૧-૨ 

૨૦૧૫ ૧૬૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. આંકડાશાસ્ત્રીય અનમુાન 
અન.ુવપ.જી.સી.પટેિ 

દ્વિતીય ૨૦૦૪ ૧૨૦.૦૦ 

૨. હક્રયાત્મક સશંોધનની ઇષ્ટતમ- 
પદ્વતઓ- પ્રો.આર.એન.દેસાઈ 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૪૮-૨ 

૨૦૧૬ ૧૬૦.૦૦ 

૩. પ્રયકુત આંકડાશાસ્ત્ર 
આર.ટી.રતાણી 

દ્વિતીય 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૮૦-૨ 

૨૦૧૬ ૩૨૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. દ્વિઅંગી િનસ્પવતઓ 
સ્િ.પ્રા.એ.કે.માકંડ અને અન્ય 

પ્રથમ ૧૯૭૩ ૪૮.૦૦ 

૨. ત્રીઅંગી િનસ્પવતઓ 
પ્રો.એન.એન.ઉદિાહડયા 

દ્વિતીય ૧૯૯૪ ૬૬.૦૦ 

૩. િીિ 
સ્િ.ડૉ.બી.એસ.િૈધ 

દ્વિતીય ૧૯૯૭ ૬૩.૦૦ 

૪. િનસ્પવત પેશીવિધા 
પ્રા.પી.જે.ચાદુંરકર 

પ્રથમ ૧૯૭૪ ૪૭.૦૦ 

૫. િનસ્પવત પહરક્સ્તથીકી 
ડૉ.સરેુન્ર મ. પડંયા 

પ્રથમ ૧૯૯૦ ૨૪.૦૦ 

૬. િનસ્પવતરસાયણ 
ડૉ. જૈમીન વિ. જોશી 

પ્રથમ ૧૯૯૦ ૫૪.૦ 

૭. આવતૃબીજધારી િનસ્પવતઓનુ ં
િગીકરણ-ડૉ. જૈમીન વિ.જોષી 

પ્રથમ ૧૯૯૮ ૭૮.૦૦ 

૮. ફૂગવિદ્યા 
પ્રો.એન.એન.ઉદિાહડયા અને અન્ય 

દ્વિતીય ૧૯૯૯ ૬૦.૦૦ 



 
 

 

પ્રાણીશાસ્ત્ર 

 

૯. સપષુ્પી િનસ્પવતઓના કુળો 
ડૉ.  જૈમીન વિ.જોષી 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૧૭૫.૦૦ 

૧૦. કોિેજ િનસ્પવતશાસ્ત્ર 
ડૉ. ભાસ્કર એિ.પુજંાણી 

પ્રથમ ૨૦૦૧ ૧૬૫.૦૦ 

૧૧. િનસ્પવત પહરક્સ્થવતવિદ્યા અને દેિધમથ-
ડૉ. ભરત આર.પહંડત અને અન્ય 

પ્રથમ ૨૦૦૪ ૮૭.૦૦ 

૧૨. બોટની (સેવમસ્ટર-૩) 
ડૉ. અલ્પના શતુિા 

પ્રથમ ૨૦૧૪ ૨૦૦.૦૦’ 

૧૩. પષુ્પવિદ્યા 
સ્િ. ઈશ્વરભાઈ નાગોરી 

દ્વિતીય ૨૦૦૦ ૬૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. પ્રાણી શરીરવિજ્ઞાન-૧ 
શ્રી. એમ.િી.મૌિિી 

પ્રથમ ૧૯૭૩ ૩૬.૦૦ 

૨. પ્રાણી શરીરવિજ્ઞાન-૨ 
શ્રી. એમ.િી.મૌિિી 

પ્રથમ ૧૯૭૩ ૪૯.૦૦ 

૩. સકૂ્ષ્મહક્રયાવિવધ 
ડો.એસ.એમ.િાિીિાિા 

પ્રથમ ૧૯૮૪ ૮.૦૦ 

૪. મત્સય જીિવિજ્ઞાન અને મત્સયકી 
ડૉ. મિાદેિ વશ. દુબળે 

પ્રથમ ૧૯૮૯ ૪૦.૦૦ 

૫. પ્રાણીસષુ્ષ્ટ સમદુાય શે્રણીઓ 
ડૉ. પકંજ.કે.િીરાઘર 

પ્રથમ ૧૯૮૯ ૪૧.૦૦ 

૬. મત્સયવ્યિસાયવિજ્ઞાન 
પ્રા. વનરંજન.હદ.છાયા 

પ્રથમ ૧૯૯૦ ૩૭.૦૦ 

૭. િાવનકારક કીટકો 
પ્રા.આર.િાય.ગુ્ તે 

દ્વિતીય ૧૯૯૧ ૩૦.૦૦ 

૮. પોલ્રીવિજ્ઞાન 
ડૉ.એન.ટી.મિતેા 

ચોથી ૧૯૯૪ ૩૦.૦૦ 

૯. સામાન્ય જૈિરસાયણશાસ્ત્ર અને પ્રાણી 
દેિધમથવિદ્યા- ડૉ. મિાદેિ વશ. દુબળે 

દ્વિતીય ૧૯૯૫ ૧૦૩.૦૦ 

૧૦. પ્રાણી પહરક્સ્થવતકી 
ડૉ.એ.બી.વ્યાસ 

દ્વિતીય ૧૯૯૭ ૫૪.૦૦ 

૧૧. પ્રાણી ભ્રૌંણીકી 
પ્રા. જી.ટી.પડંયા 

દ્વિતીય ૧૯૯૯ ૫૬.૦૦ 



 
 

જીિવિજ્ઞાન 

 

માઈક્રોબાયોિોજી 

 

 
ઈજનેરી 

 

કમ્પ્યટુર વિજ્ઞાન 

 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. કોશવિજ્ઞાન-પ્રા. વિ.સી.શાિ  દ્વિતીય ૧૯૯૭ ૫૬.૦૦ 

૨. જીિવિજ્ઞાન- મ.ુપ્રો.િી.સી.શાિ સાતમી ૧૯૯૯ ૬૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. કૃવષસકુ્ષ્મજીિ વિજ્ઞાન 
પર.પી.આર.શાિ  

પ્રથમ ૧૯૮૪ ૨૨.૦૦ 

૨. ઔધોલગક જીિાણુશંાસ્ત્ર 
ડૉ. એચ.એ.મોદી 

દ્વિતીય ૧૯૯૭ ૯૪.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. વમકેવનકિ ટેકનોિોજી ભાગ-૧ 
વપ્ર. ગાયત્રી પ્રસાદ ભટ્ટ 

દ્વિતીય ૧૯૮૮ ૩૮.૫૦ 

૨. વમકેવનકિ ટેકનોિોજી ભાગ-૨ પ્રથમ ૧૯૮૯ ૫૯.૦૦ 

૩. Engineering Graphics 
સજંય જે િાસંદીયા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૩૨-૯ 

૨૦૧૫ ૧૨૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. િન્ડામેન્ટિ ઓિ  કોમ્પ્યટુર-૧ 
પ્રોગ્રાવમિંગ સી-૧ 

ડૉ. એ.આર.પ્રસન્ના તથા અન્ય 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૧૨૬૫-૫૬-૭ 

૨૦૧૩ ૧૫૦.૦૦ 

૨. Objective Computer Science 
પ્રો. વપ્રવત શ્રીનીિાસ સજ્જા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૦૯-૧ 

૨૦૧૫ ૨૦૦.૦૦ 

૩. માઈક્રોકંરોિર ૮૦૫૧ કમ્પ્િીટ 
િેખક:-આશતુોષ ભટ્ટ 

પ્રથમ 
ISBN:- ૯૭૮-૮૧-૭૪૬૮-૨૨૪-૬ 

૨૦૧૯ ૩૨૦.૦૦ 



 
 

અંગે્રજી વિભાગ 

 

કૃવર્વિજ્ઞાન 

 

 

 

 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. English Comprehension and Usage- 
C.R.Biswas 

દ્વિતીય 
ISBN:- ૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૦૨-૨ 

૨૦૧૬ ૮૦.૦૦ 

નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. પશ ુપરોપજીિ વિજ્ઞાન-૧ 
શ્રી.બી.એિ.અિસ્થી તથા અન્ય 

પ્રથમ ૧૯૭૪ ૧૭.૦૦ 

૨. પશ ુપરોપજીિ વિજ્ઞાન-૨ 
શ્રી.બી.એિ.અિસ્થી તથા અન્ય 

પ્રથમ ૧૯૭૪ ૧૨.૦૦ 

૩. પશ ુપરોપજીિ વિજ્ઞાન-૩ 
શ્રી.બી.એિ.અિસ્થી તથા અન્ય 

પ્રથમ ૧૯૭૪ ૨૨.૦૦ 

૪. અથથશાસ્ત્ર પશબુજાર વ્યિસ્થા 
એમ.એમ.દેસાઈ 

પ્રથમ ૧૯૭૪ ૧૫.૦૦ 

૫. આિાર સ્િાસ્્યવિજ્ઞાન અને પશ ુ
લચહકત્સા વિષયક જાિરે આરોગ્ય 

શ્રી જે.એમ.અંજાહરયા 

પ્રથમ ૧૯૭૫ ૩૧.૦૦ 

૬. કૃષીકીટ વિદ્યા 
ડૉ. જી.એ.પટેિ 

ચોથી ૧૯૮૧ ૭.૦૦ 

૭. કપાસશાસ્ત્ર 
એન.પી.મિતેા 

દ્વિતીય ૧૯૮૨ ૨૩.૦૦ 

૮. વ્યિિારુ ગોપાિન 
શ્રી.કે.શી.શકુિ 

ત્રીજી ૧૯૯૭ ૬૯.૦૦ 

૯. કુદરતી સપંવત્ત:વિકાસ અને વ્યિસ્થાપન 
બાબભુાઈ અિરાણી 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૧૫૦.૦૦ 

૧૦. પશ ુજીિાણુશંાસ્ત્ર 
શ્રી.િી.એમ.ઝાિા 

પ્રથમ ૨૦૦૦ ૧૫૦.૦૦ 

૧૧. િળવિદ્યા 
શ્રી બાબભુાઈ અિરાણી 

દ્વિતીય ૨૦૦૦ ૧૨૫.૦૦ 



 
 

યોગ અને આરોગ્ય ગ્રથં શે્રણી 
નબંર પસુ્તક/િેખક નુ ંનામ આવવૃિ િર્ષ કકિંમત 

૧. યોગ પહરચય 
િે: પ્રા.જયેશ શકુિ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૬૦-૨ 

૨૦૧૬ ૬૦.૦૦ 

૨. “યોગ અને આરોગ્ય”-સપંણૂથ સ્િાસ્્ય 
િે:- ડૉ.આર નાગરત્ન 
ડૉ. એચ.આર.નાગેન્ર 

અનિુાદક:ડૉ. હકશોર પડંયા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૬૧-૯ 

૨૦૧૬ ૧૨૦.૦૦ 

૩. “યોગ અને આરોગ્ય”-પ્રાણાયામ 
િે:- ડૉ. એચ.આર.નાગેન્ર 
અનિુાદક: ડૉ. ડી.સી.ભટ્ટ  

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૬૨-૬ 

૨૦૧૬ ૮૦.૦૦ 

૪. “યોગ અને આરોગ્ય”-લચિંતા અને 
અિસાદ 

િે:- ડૉ.આર નાગરત્ન 
ડૉ. એચ.આર.નાગેન્ર 

અનિુાદક: પ્રા. જયેશ શકુિ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૬૩-૩ 

૨૦૧૬ ૮૦.૦૦ 

૫. “યોગ અને આરોગ્ય”- સ્મવૃત 
િે:- ડૉ.આર નાગરત્ન 

ડૉ. શિી ટેિીસ 
અનિુાદક: સધુા મિતેા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૬૪-૦ 

૨૦૧૬ ૮૦.૦૦ 

૬. “યોગ અને આરોગ્ય”- પાચનતતં્રની 
સમસ્યાઓ. િે:- ડૉ.આર નાગરત્ન 

ડૉ. એચ.આર.નાગેન્ર 
અનિુાદક:  પ્રા. જયેશ શકુિ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૬૫-૭ 

૨૦૧૬ ૧૦૦.૦૦ 

૭. “યોગ અને આરોગ્ય”- સવંધિા 
િે:- ડૉ.આર નાગરત્ન 
ડૉ. એચ.આર.નાગેન્ર 

અનિુાદક:  સધુા મિતેા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૬૬-૪ 

૨૦૧૬ ૧૦૦.૦૦ 

૮. “યોગ અને આરોગ્ય”- મધમેુિ 
િે:- ડૉ.એસ.એસ.શ્રીકાતં  

ડૉ. આર. નાગરત્ન 
અનિુાદક: કદથમ દિે 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૬૧-૧ 

૨૦૧૬ ૧૨૦.૦૦ 

૯. “યોગ અને આરોગ્ય”- િદથયરોગ 
િે:- ડૉ.આર નાગરત્ન 
ડૉ. એચ.આર.નાગેન્ર 

અનિુાદક:  પ્રા. જયેશ શકુિ 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૭૫-૬ 

૨૦૧૬ ૧૦૦.૦૦ 



 
 

 

૧૦. “યોગ અને આરોગ્ય”- શ્વાસનળીની 
સમસ્યાઓ- દમ 

િે:- ડૉ.આર નાગરત્ન 
ડૉ. એચ.આર.નાગેન્ર 

અનિુાદક: ડૉ. હકશોર પડંયા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૭૧-૮ 

૨૦૧૬ ૧૨૦.૦૦ 

૧૧. “યોગ અને આરોગ્ય”- કેન્સર 
િે:- ડૉ.આર નાગરત્ન 
ડૉ. એચ.આર.નાગેન્ર 

અનિુાદક: િરીશ ચોકસી 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૭૦-૧ 

૨૦૧૬ ૪૦.૦૦ 

૧૨. “યોગ અને આરોગ્ય”- પીઠ નો દુખાિો 
િે:- ડૉ.એસ નરેન્રન 
ડૉ.આર નાગરત્ન  

અનિુાદક: સધં્યા દિે 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૬૯-૫ 

૨૦૧૬ ૧૦૦.૦૦ 

૧૩. “યોગ અને આરોગ્ય”- સગભાથિસ્થા 
િે:- ડૉ.એસ નરેન્રન 
ડૉ.આર નાગરત્ન 

ડૉ. એચ.આર.નાગેન્ર  
અનિુાદક:  સધુા મિતેા 

પ્રથમ 
ISBN:-૯૭૮-૯૩-૮૫૩૪૪-૭૬-૩ 

૨૦૧૬ ૧૨૦.૦૦ 


